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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan baik 

dari segi materi maupun penerapannya. Matematika sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari- hari, pentingnya matematika tidak hanya meliputi dalam 

kehidupan manusia secara umum saja, tetapi juga mencakup dalam dunia 

pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya mata pelajaran matematika 

sejak siswa duduk dibangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk dapat 

memahami matematika seseorang harus memiliki kemampuan matematika. 

Kemampuan matematika atau mathematical abilities merupakan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi 

matematika meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural. 

Belajar matematika merupakan salah satu bagian dari pendidikan agar 

memperoleh pengertian tentang hubungan dan simbol yang kemudian 

diaplikasikan dalam dunia nyata. Salah satu cabang matematika yang dipelajari 

dalam dunia nyata yaitu geometri, sehingga dengan adanya materi geometri ini 

siswa mampu menggunakan kemampuan logikanya untuk berpikir dalam bentuk 

gambar. Untuk mempelajari geometri, tidak sama dengan mempelajari standar isi 

yang lain. Untuk itu diperlukan pemahaman keruangan  yang bagus agar siswa 

bisa memahami konsep dimensi geometri tersebut. Pemahaman keruangan itu 

dikenal dengan kemampuan spasial. 

 Howard Gardner (2009) mengemukakan bahwa ada 8 jenis multiple 

intellegences salah satunya yaitu kemampuan spasial. Menurut Lohman (1993) 
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Kemampuan spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk membangkitkan, 

mempertahankan, mendapat kembali dan mengubah  bayangan visual. 

Kemampuan spasial merupakan kemampuan untuk membentuk dan menggunakan 

model mental, serta salah satu kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam 

mempelajari matematika. Karena dalam mempelajari matematika tidak hanya 

tentang perhitungan melainkan diperlukan adanya imajinasi. Imajinasi ini 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam matematika yang 

bersifat abstrak. 

Kemampuan spasial dianggap penting dalam mempelajari geometri, karena 

dalam mempelajari materi geometri ini siswa diarahkan untuk dapat 

memvisualisasikan gambar atau benda yang berorientasi ruang ke dalam 

pikirannya. Selain itu, kemampuan spasial  secara tidak langsung juga 

mempengaruhi hasil belajar matematika secara keseluruhan. 

Belajar geometri tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja 

melainkan juga mengembangkan aspek afektif, seperti self efficacy. Bandura 

(1994) menyatakan bahwa self efficacy merupakan kepercayaan seseorang 

terhadap kemampuannya dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Bandura (1997)  

self efficacy sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, dan berusaha menilai tingkatan serta kekuatan diseluruh kegiatan dan 

konteks. Dengan kata lain, self efficacy adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya sendiri dapat ditunjukkan dengan kinerjanya ketika melakukan 

suatu tugas atau tuntutan tertentu. 
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Banyak hal yang berpengaruh terhadap kemampuan spasial dan self efficacy  

siswa, salah satunya adalah gender. Gender sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran, karena secara psikologis laki-laki dan perempuan memiliki banyak 

perbedaan misalnya terkait intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan ataupun kesiapan. Kemampuan matematika laki-laki lebih unggul 

daripada perempuan. Laki-laki memiliki kemampuan yang tinggi pada 

kemampuan spasial (keruangan), sehingga siswa laki-laki dalam topik tertentu 

akan memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor siswa 

perempuan, seperti pada topik pecahan, geometri dan masalah ilmu ukur ruang, 

sedangkan perempuan lebih baik pada kemampuan verbal. 

SMP Negeri 2 Banyumas merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di 

Jalan Bhayangkara 6 Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas, Kabupaten 

Banyumas. Sekolah tersebut mempunyai visi unggul dalam prestasi dimana hal 

tersebut juga berkaitan dengan self efficacy dari siswa siswi SMPN 2 Banyumas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang Kemampuan 

spasial dan self efficacy siswa SMPN 2 Banyumas ditinjau dari gender. Penelitian 

ini dilakukan agar siswa dapat menggunakan kemampuan spasial dan self efficacy 

yang dimilikinya. 

B. Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini terarah dan mendalam pembahasannya, maka penelitian 

ini terbatas pada bagaimana deskripsi kemampuan spasial dan self efficacy  siswa 

SMPN 2 Banyumas ditinjau dari gender. Materi yang akan digunakan yaitu 

bangun ruang sisi datar kelas VIII semester genap.  
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  kemampuan spasial dan 

self efficacy siswa  SMPN 2 Banyumas ditinjau dari gender.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan spasial dan self efficacy  yang 

dimiliki. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui gambaran, sejauh mana siswa mengembangkan 

kemampuan spasialnya dalam memecahkan permasalahan matematika, dan 

memberikan pemahaman bahwa  terdapat perbedaan pada self efficacy. Serta 

dalam memvisualisasikan soal matematika yang dihadapi antara siswa laki-

laki dan perempuan juga berbeda. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.   

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu dan pengalaman peneliti dalam mendeskripsikan 

atau menggambarkan kemampuan spasial dan self efficacy siswa  ditinjau dari 

gender. 
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